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NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ AMB L’APLICACIÓ, ALS ÒRGANS D’AVALUACIÓ 

DELS CENTRES EDUCATIUS, DE LES PREVISIONS DE L’ARTICLE 17.1 DE LA LLEI 

40/2015 D’1 D’OCTUBRE, DEL RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC, PEL QUE FA A 

LA CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS I L’ADOPCIÓ D’ACORDS A DISTÀNCIA 

 

Les comissions o les juntes d’avaluació dels centres educatius, o els òrgans equivalents, no 

estan regulats de forma expressa a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, 

si bé el fonament de la seva constitució, funcions i règim de funcionament es troba en 

disposicions de caràcter reglamentari reguladores del procés d’avaluació, dictades en 

desplegament de l’article 2 de la Llei d’educació, de forma diferenciada, tant en l’àmbit de 

l’educació primària com en el de la secundària obligatòria. 

Per una banda, en l’àmbit del segon cicle de l’educació infantil, l’Ordre EDU/484/2009, de 2 
de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del 
segon cicle de l’educació infantil, en l’article 4.3 s’explicita que l’equip docent s’ha de reunir 
per avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge com a mínim un cop al trimestre. En 
aquestes sessions s’establiran les mesures d’adequació, la modificació d’estratègies i els 
ajustaments de programació que convinguin per a les activitats educatives del cicle. 
 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5505/1049602.pdf 
 
En l’àmbit de l’educació primària, l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es 

determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en 

l'educació primària regula en l’article 7 les comissions d’avaluació com a un òrgan col·legiat, 

establint la seva composició, funcions i règim de funcionament. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7148/1508505.pdf 

Per altra banda, en l’àmbit de l’educació secundària obligatòria, l’Ordre ENS/108/2018, de 4 

de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del 

procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria estableix una regulació equivalent a 

l’esmentada, en els seus articles 3, 5 i 11. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685428.pdf 

De les diferents normes cal concloure que tant en l’àmbit dels centres educatius que 

imparteixen l’educació infantil de segon cicle i primària com en l’àmbit dels que imparteixen 

l’educació secundària obligatòria, es dona l’habilitació normativa per tal que els centres 

educatius, en el marc de les seves facultats organitzatives, legalment reconegudes, 

constitueixin òrgans amb les funcions d’avaluació establertes en les citades disposicions.  

En un i altre cas les disposicions reglamentàries d’aplicació configuren sengles òrgans 

col·legiats en l’àmbit material de l’avaluació, amb un règim bàsic de funcionament i  

d’organització, mentre que correspon a cada centre la seva constitució concreta i les 

qüestions organitzatives i de funcionament no establertes reglamentàriament.  

De tot plegat es desprèn que, independentment de la seva denominació concreta en cada 

centre educatiu, aquests òrgans tenen la condició d’òrgans col·legiats, i per tant, els són 

d’aplicació, respecte del seu règim general de funcionament i d’adopció d’acords, les 
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previsions dels articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic i, en el seu cas, les de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Així doncs, les comissions o juntes d’avaluació, o òrgans equivalents des del punt de vista 

funcional, sigui quina sigui la seva denominació, en tant que òrgans col·legiats, poden 

aplicar els mecanismes de funcionament i d’adopció d’acords a distància previstos a l’article 

17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, amb tots els efectes jurídics per als acords que 

adoptin en aquesta modalitat de funcionament, sempre i quan es compleixin els requisits 

legals per a la formació de la voluntat d’aquests òrgans. 

En qualsevol cas, els òrgans d’avaluació hauran de garantir la constància dels acords 

mitjançant les actes corresponents i l’exercici de les facultats de certificació per part de les 

persones que assumeixin les funcions de secretaria. Així mateix, hauran d’adoptar les 

mesures necessàries per assegurar la correcta pràctica de les notificacions dels acords a les 

persones interessades, en les condicions i amb les garanties establertes a les normes de 

procediment administratiu. 

A aquests efectes, es consideraran vàlides les sessions dels òrgans d’avaluació dels centres 

i els acords adoptats al seu sí que se celebrin a distància, independentment de la ubicació 

física dels seus membres, sempre i quan s’acrediti la seva identitat a través dels mitjans 

utilitzats per a la comunicació i la interacció entre ells i es garanteixi el desenvolupament a 

temps real i l’efectivitat del dret de participació activa. Entre d’altres que es puguin establir, 

es consideraran mitjans vàlids a aquests efectes les videoconferències, les aplicacions tipus 

Skype, Microsoft Teams, Meet, Zoom i d’altra naturalesa que compleixin amb els requisits i 

garanties que s’indiquen. 

Les actes es podran elaborar en format electrònic i seran accessibles per a tots els membres 

de l’òrgan per a la seva consulta. 

Així mateix, s’hauran de garantir els drets de les persones interessades en els expedients i 

acords adoptats. En particular, en la present situació excepcional, es minimitzaran o 

exclouran les comunicacions presencials mentre duri l’estat d’alarma i es practicaran les 

notificacions imprescindibles sempre que sigui possible per mitjans electrònics, tipus eNotum 

o similars, amb les condicions acreditatives de la recepció de les comunicacions establertes 

a les normes de procediment administratiu.  

Del que ha estat exposat podem extreure els criteris següents a seguir pel que fa a la 

celebració de les sessions dels òrgans d’avaluació dels centres educatius: 

1. Els òrgans d’avaluació dels centres educatius poden celebrar sessions a distància sempre 

que quedi garantida la identitat dels membres o les persones que els supleixin, el contingut 

de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la 

interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real. 

2. Entre els mitjans electrònics vàlids per a poder celebrar les sessions a distància, s’admet 

la videoconferència emprant les aplicacions tipus Skype, Microsoft Teams, Meet, Zoom o 

d’altra naturalesa similar. 
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3. La persona que assumeixi la funció de secretaria de l’òrgan d’avaluació, haurà de vetllar 

perquè es compleixin les garanties indicades, a destacar la relativa a la identificació dels 

assistents i els acords que s’adoptin. 

4. La convocatòria haurà d’indicar que la sessió se celebrarà en la modalitat a distància 

mitjançant videoconferència, especificant el suport electrònic que s’emprarà, així mateix 

caldrà que en el primer assumpte a tractar s’acordi la celebració de la sessió a distància. 

5. La resta de regles de funcionament de l’òrgan d’avaluació, com ara el règim de 

convocatòria, vàlida constitució o quòrum per a la presa d’acords, no es veuen alterades pel 

fet que la sessió es desenvolupi a distància. 

 

 

 


